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Cancern ökar i staden  där soporna tagit över

KINA

FAKTA

Kritiker ifrågasätter 
dyrt reningsprojekt
■ Kina tänker investera 4 000 
miljarder yuan, ungefär lika 
mycket i kronor, på vattenpro
jekt för landsbygden mellan 
2011 och 2020. Det är lika 
mycket som Kinas stimulans
paket under finanskrisen.
■ Ytterligare minst tusen miljar
der yuan är öronmärkta för andra 
projekt för att förbättra vattnet. 
Den siffran kan väntas öka, rap
porterar Reuters. Men de fem 
åren fram till 2010 spenderade 
landet 700 miljarder yuan på 
vatteninfrastruktur. Med Kinas 
utvecklingsmodell är det som 
att hälla vatten på ett såll, me
nar experter. Kinesiska medier 
rapporterar allt mer kritiskt om 
miljöproblem.

Grundvattnet skadat
■ En undersökning av Kinas 
geologiska undersöknings
sällskap fann att 97 procent av 
de undersökta städerna hade 
förorenat grundvatten.
■ Det är oklat hur mycket av 
marken som är förgiftad. Miljö
departementet har klassat de 
uppgifterna som en statshem
lighet.
■ Minst tio procent av Kinas 
åkerjord är förorenad av sub
stanser som arsenik, bly, kvick
silver, koppar och kadmium, 
enligt tidskriften Caixin.
 Källa: Reuters, Caixin

Men där är ju också för-
orenat.

– Jämfört med här är det 
bra. Om jag bor kvar här så 
kommer jag inte leva länge.

■ Fabriken. Bakom byn 
som ligger vid Plommon-
blommans glutamatfabrik 
går en bäck som är färgad 
av blå och gula kemikalier. 
Två meter därifrån ligger 
en majsodling och bred-
vid finns bostäder. Det är 
oklart vilken av bakgårds-
fabrikerna som är ansva-
rig för utsläppet. Det råder 
Gnosjöanda i Shengfang, 
med mängder av småska-
liga industrier. På väggar-
na i byn finns annonser 
för brunnsborrning. Fabri-
kerna gör brunnar så att 
de kan spruta ner utsläpp 
i grundvattnet istället för 
att köpa dyr reningsutrust-

ning. Det är ett knep som 
Shengfangs industrier är 
långtifrån ensamma om.

Hela Kina lider av dåligt 
vatten. En undersökning av 
118 städer visar att grund-
vattnet är förorenat i 97 
procent av dem, nästan 70 
procent var grovt förorena-
de. Bara 3 procent har häl-
sosamt vatten i kranarna 
med andra ord.

43 procent av de floder 
som kinesiska miljödepar-
tementet mätte 2011 var så 
smutsiga att de inte ens är 
lämpliga för mänsklig be-
röring.

■ Cancern. Borta vid en 
av Shengfangs nybyggda 
bostadsområden för lägre 
medelklass möter vi Wang, 
39 år. Han vill inte säga sitt 
tilltalsnamn.

– När jag var liten hade 

knappt någon cancer här 
i trakten. Men nu känner 
alla någon, säger han.

– Min morbror fick lung-
cancer och dog. Min sys-
ters svärfar fick lungcancer 
och dog. Min kompis fru är 
bara 39 år, hon har fått can-
cer och är på sjukhus.

Cancer har blivit den van-
ligaste dödsorsaken i Kinas 
städer, och den ökar snabbt. 
Tungmetaller i grundvatt-
net är en av orsakerna.

Samtidigt har myndig-
heterna erkänt att Kina 
har över 100 ”cancerbyar” 
(andra rapporter talar om 
över 400 samhällen med 
abnormt mycket cancer 
jämfört med övriga lan-
det).

Vad gör ni åt problemet?
– Vi drog igång forum 

på internet där invånarna 
i Shengfang kunde disku-

tera miljöproblemen. Men 
myndigheterna ringde mo-
deratorn och tvingade dem 
att ”harmonisera” inläggen, 
säger Wang.

”Harmonisera” är ett ut-
tryck för censur av obekvä-
ma åsikter som kan leda till 
oro. ”Stabilitet” är tillsam-
mans med ekonomisk till-
växt det viktigaste kriteriet 
för tjänstemännens karriä-
rer.

■ PR-tjänstemannen. Xu 
Xing, en representant för 
Shengfangs propagandaby-
rå säger att miljön är myck-
et bättre nu, tack vare deras 
hårda arbete.

– Nuförtiden har många 
fabriker reningsanlägg-
ningar och vi har också 
byggt tre reningsverk, häv-
dar hon.

– Läget för miljön är 

ganska allvarligt. Men nu 
kommer myndigheterna ta 
tag i det här.

Hon lovar att en ”massiv 
insats” mot soporna på ga-
tor och i floden:

Men hon påpekar att 
Shengfang inte är officiellt 
klassad som en cancerby.

– Man kan inte skylla 
cancer bara på miljöförstö-
ring, säger Xu Xing.
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KINA

Peking

Shengfang

21-åriga Liu Yan står på sin balkong och tittar ut över den förorenade ån som flyter                                     nedanför. Skräpet har staden Shengfangs invånare slängt där.

PEKING

Jordskred
begravde 
83 gruvarbetare
■  Ett omfattande jordskred 
i ett gruvområde i Tibet be-
gravde 83 gruvarbetare 
igår, uppgav den kinesiska 
nyhetsbyrån Nya Kina. Ler-
raset inträffade i gryningen 
lokal tid i distriktet Maiz-
hokunggar vid den tibe-
tanska huvudstaden Lhasa.

Gruvarbetarna jobbade 
åt Kinas statliga guldbolag 
enligt Nya Kina. TT-AFP

220
personer, många av dem vin
terfiskare, räddades igår från 
två isflak som började driva i 
Rigabukten. – Det rörde sig om 
omkring 180 personer som 
befann sig på isen vid Vakarbulli 
och ett 40tal vid Majori, sade 
Viktorija Sembele vid den let
tiska räddningstjänsten. De 
utsatta räddades med hjälp av 
småbåtar, fartyg och helikoptrar 
i en räddningsaktion som tog 
över tre timmar. TT-AFP

JOHANNESBURG

Mandela kvar 
på sjukhus
■ Sydafrikas tidigare presi-
dent, Nelson Mandela, mår 
bättre efter att ha tillbring-
at ytterligare en natt på 
sjukhus där han behandlas 
för en lunginfektion. Den 
94-årige Nobelpristagaren 
fördes till sjukhus natten 
till torsdag. Han har rea-
gerat bra på behandlingen 
och uppgavs på fredagen 
vara ”vid god vigör”.

TT-REUTERS

”Förslaget tar 
inte hänsyn till 
staternas rätt 
till självförsvar 
mot aggression 
och att skydda 
sina territori-
er.”
Irans FNambassadör Moham
mad Khazai sedan FNkonferen
sen om kontroll av handeln med 
konventionella vapen inte kun
de enas. Det sprack på invänd
ningar mot avtalstexten från 
Iran, Nordkorea och Syrien.

CIUDAD JUÁREZ

Sju mördade  
på bar i Mexiko

Sju människor dödades 
när en beväpnad man nat-
ten till igår lokal tid börja-
de skjuta med automatva-
pen i en bar i staden Chihu-
ahua i den mexikanska del-
staten Ciudad Juárez.

– Det har inte fastställts 
att attacken har samband 
med knarkhandeln, men 
genom vapnet som använ-
des förmodas den vara det, 
sade en talesman. TT


